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Bc. Daniel Puczok vypracoval diplomovou práci natéma,. Stavebně technologieký

projekt aclministrativní budcoy v Šo*perku.
Popis stavby: Jedná se 0 novo§tavbu skeletového objektu v Šumperku, Objekt bude

lyuživárr pío komerční a administrativní účely, §tavba .je zalažená na konrbinaci
železobetonor,ých patek a železobetonových pásů s nástavbou ze rtraceruého bednění. Budova
obdélnikovélro tvaru je nepodsklepená, na zikladech bude postavena monolitická
želszobetanová tyčová kanstrukce, která bude rnít čtyři podlaži s* ňužujíoím jádrem v oblasti
schodiště v}tahové a instalační šaohty. Střešní konstrukci tvoří plochá stíecha súpravou ve
variantě zelené střechy, teresy a klasické ploché střechy nad 4NP. Opláštění budovy je
provedeno zrryzdivaného pláště, zateplovaciho systému ETICS s povrchovou úpravou
s lícovými pásky.

Obsahem diplomovó práce B,c, Daniela Puczoka bylo zpracavá.ni těchto příloh:
Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních
technologických etap stavebního objektu, projekt zaŤizeni staveniště výkresová
dokumentaee, časový plán budováni a likvidace objektů Z§, ekoncmické vyhodnocení
nákladů na ZS" návrh hlavních stavebních strojů a nrechanisrnů - dimenzováni, umistění,
doprava na staveniště, montáž, dosahy, časové nasazeni, zďroj a odběr energie, bezpečnostní
opatření, koordinační situace stavby se širšími r.tahy dopravních tras, časovy a finanční plán
stavby - objektový, časový plán hlavního stavebního objektu * technologický narmál a časový
harmonogram, plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu hlavního objektu,
teclrnologický předpis pro monolitickau konstrukci vr*ltní stavby, kontrolní a zkušební plán
kvality pro monolitickou konstrukci vrehní stavby (podrobný popis operací prováděných
kontrol), bezpečnost a ochrana zdravi při práci pro monolitickou konstrukci vrchní stavby,
jako jiné zadání strrdent dále vypracoval položkový rozpa*et píCI hnibou stavbu

administrativní budovy a pl,ánúďržby pro administrativní budovu.
Bc. Daniel Puczok zpracoval diplornovou práci podrobně, přehledně včetně

schematických řešeni technologických etap stavby, práce zahrnqe všechny důležité podklady
pro p(Ovozní praxi a následnou realizaci díla.

Práce splňuje veškeré požadavky zadání včetně části, které byly zpracovány nad
rámec zadáni, Obsahuje sanrostatná řešení, která jsou podrobně a velmi přehledně
zpracavána. Bc. Daniel Puezok touto prací prokázal, že je schopen velmi dobře aplikovat
vlastní poznatky v provozní praxi.
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